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Iskrene čestitke stanovalcem, 
               ki praznujete v maju! 
 
 

g. Franc Pečnik, ga. Angela Rehberger, 
          ga. Antonija Mezga, 

ga. Karolina Groše, 
       g. Jože Jež, g. Joso Mirković, 
g. Anton Perko, g. Janez Kadivec, 

ga. Ivana Peterlin, 
ga. Magdalena Urbanček, 

g. Alojz Štempihar, g. Damjan Sever, 
ga. Lucija Vin, ga. Marija Ahačič, 

ga. Marija Avbelj, ga. Frančiška Kavčič, 
   ga. Danica Aleš, g. Anton Burja, 
ga. Marija Zdešar, g. Andrej Hočevar, 

ga. Ema Mihelič, g. Anton Zaplotnik, 
g. Pavel Grašič, g. Vinko Plevel. 

 

 

enota Naklo 
 

 

ga. Alojzija Matjaž, g. Ivan Jošt, 
ga.  Marija Beguš, ga. Vesna Bostele. 
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      Kako pozabiti 
 
 

 

Le kako bi pozabila  
na mladost in lepe dni, 

ko pomlad je razcvetela, 
srečni smo takrat bili. 

 
Le kako bi pozabila 

pomladansko petje ptic, 
narava spet je pohitela, 
povsod se čuti sreče klic. 

 
Le kako bi pozabila 
nežno zelenino trav, 

zdaj se vsepovsod je zlila, 
prelep pomladni je pozdrav. 

 
        Le kako bi pozabila, 
      srce spomladi zadrhti, 
    vsa čustva bodo se zbudila, 
    ljubezen s pomladjo prihiti. 

 
 

                                  Olga M. Kepic 
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Utrinki 

_____________________________________ 
 

Stanovalci, zaposleni in gostje smo nazdravili 
stanovalki ga. Marti Polak ob njenem 106. rojstnem dnevu, 

 

 
 

jo povabili na ples… 
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      … in ji spletli venček iz 106 cvetov. 

 

 

 

Srečanje Žoga Bendov slovenskih Domov 
 

Člani Žoga Benda iz preddvorskega Doma smo bili povabljeni na 

srečanje Žoga Bendov v organizaciji Doma starejših Podsabotin.  

Vozili smo se z našim kombijem dobri dve uri po Sloveniji in 

prispeli do Italije, a kar hitro smo bili v Goriških Brdih in po nekaj 

ovinkih prispeli do vile Vipolže, ki je bila naš cilj. 

V lepo obnovljeni, veliko dvorani smo našli svoj prostor in že se 

je zaslišala glasba in nato pozdravni nagovor s programom 

nastopov. Srečanja se je udeležilo sedem skupin. Najprej so 

nastopili domači upokojenci iz Podsabotina skupaj s kar 

prisrčnimi 30 otroci, ki so peli in bobnali po velikih žogah, da so 

se komaj videli med njimi. Za njimi so nas s svojim nastopom 
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nekoliko umirili domači upokojenci, potem pa smo bili na vrsti že 

mi iz Preddvora.  
 

 

Pod vodstvom fizioterapevtke Katje smo se predstavili z venčkom 

slovenskih pesmi, potem pa še s pesmijo o ljubljanjskem mostu 

z delovno terapapevtko Lidijo. Bili smo veseli, da smo se uspešno 

predstavili in naredili dober vtis. Slišali smo še nastope 

stanovalcev iz Domov v Kranju, Idriji, Novi Gorici, Dobrove, 

Petrovega Brda, … Vsi smo bili odlični in vsi smo dobili medalje v 

zahvalo in povabilo, da se udeležimo podobnega srečanja v 

naslednjem letu. 
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Povabljeni smo bili še na kosilo, da na poti domov ne bi omagali. 

Ob poti domov smo občudovali lepo negovane in obrezane trte. 

Videti so drugače kot na Doljenjskem, štajerskih vinogradov pa 

še nisem videla. Po vinski cesti smo se pripeljali do avtoceste, ki 

nas je peljala proti domu.  

Bilo nam je lepo, a doma je najlepše.  
Pa hvala za vesel, drugačen dan, ki ga ne bomo pozabili!  

P.M., stanovalka 

 

Vtisi s Socialnega praktikuma 
 

Na Socialnem praktikumu smo bile dva dni, v četrtek in petek.  

Spoznale smo veliko novih ljudi, večinoma so bili zelo prijazni in 

zgovoni, kar nas je zelo presenetilo in navdušilo.  

Pri izdelavi rož smo se zelo zabavale, saj so nam gospe povedale 

veliko zanimivih in zabavnih stvari iz njihovega življenja. Uživale 

smo tudi pri nabiranju rož, saj ponavadi nismo veliko zunaj in se 

je druženje na svežem zraku in soncu prileglo. Preiskusile smo 

se tudi pri pletenju venčkov iz regradovih cvetov in deljenju 

peciva ob praznovanju 106. rojstnega dne ene od stanovalk 

Doma. 
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V petek nas je takoj ob prihodu zunaj s pesmijo pričakal gospod 

in z nami podelil nekaj modrih misli in pesmi iz njegovega 

otroštva. Nato smo se skupaj s stanovalci in terapevtkami 

odpravili na sprehod do jezera, kjer smo posedeli na soncu, se 

pogovarjali o zgodovini in drugih temah, hranili ribe in pili kavo. 

Od starejših smo izvedeli tudi, da bo kmalu dež, ker lastovke 

nizko letajo. Vrnili smo se nazaj. 

V teh dveh dneh smo se zelo zabavale, naučile veliko novega in 

obogatile svoje znanje ter pridobile socialne veščine. Večjih težav 

nismo imele in z veseljem bi se še kdaj udeležile česa podobnega. 

 

Vaše dijakinje iz Škofijske klasične gimnazije  
Polona Žerovnik, Nika Podakar, Špela Zevnik,  

Mina Zorman in Vesna Sirc 
 

 

Obiskale so nas dijakinje Škofijske klasične 

gimnazije Ljubljana Šentvid 
 

Naša gospa Irma je pripeljala v sobo deklico – dijakinjo 
ljubljanjske gimnazije in dejala, da bi rada spoznala življenje v 
našem Domu in tudi moje počutje in zadovoljstvo v teh poznih 
letih življenja. Dijakinja mi je povedala, da ima tudi ona rada 
življenje v naravi, še posebno rožice.  
 

Ker se je ravno začela ura ročnega dela, je šla tudi ona  z menoj 
in skupaj sva ustvarjali voščilnice za razne priložnosti. Čas je 
hitro minil in poslovili sva se, saj se jutri zopet srečamo na 
sprehodu jo jezera Črnava, ki je bil v panu.  
 

Jezero modro – zeleno se je rasprostrlo pred nami in na obrobju 
se se sproščali osnovnošolci v teku.  Res je lepo pri nas. Posedli 
smo se k omizjem za kratek oddih od pohoda, ki nas je kar utrudil 
in si privoščili coca colo ali kavico in zraven poklepetali tudi z 
našimi dekleti, ki so nas spremljale.   
 

Čas je hitro minil in pot v klanec je navadno težja, zato kar pot 
pod noge in hajd domov! Vsi veselo v hrib, pa spet drugič 
nasvidenje. 

P.M., stanovalka 
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Sprehod do jezera Črnava 

 
Na lep petkov dan smo se množično peš odpravili do jezera 
Črnava v Preddvoru.  
 

Ko smo malo utrujeni prišli do cilja, nas je v restavraciji čakala 
kava s smetano in kremna rezina. Z Malijevo sva si razdelili 
kremno rezino in obe sva bili mnenja, da ja tako dobra kot na 
Bledu. 
 
 

 
 
 
Uživala sem v toplem, prekrasnem dopoldnevu v prijetni družbi 
moje kolegice Ivanke. Občudovali sva naravo, jezero in hribe v 

vsej njihovi lepoti. 
 

Po kavi smo se odpravili nazaj prosti Domu. Skupaj s terapevtko 
Irmo sva se pridružili skupini ostalih. Irma je skrbela zame, da 
ne bi slučajno padla.  
 

Upam, da se kmalu spet odpravimo na tako lep sprehod. 
 

Tilka Pokorn, stanovalka 
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Nastop otrok iz vrtca Storžek 
 

Nastop otrok iz vrtca Storžek iz Preddvora nam je zelo polepšal 

dopoldne, saj so bili prikupni, nasmejani in tako lepo so 

prikazovali kar zahtevne skeče.  

Bili so metujlčki, rdeče in bele rožice, tu je bil tudi sonček, ki je 

vse pogrel. Tudi vse nas, ki smo z radostjo spremljali otroški 

nastop.  

Za slovo pa smo skupaj zapeli pesmico Mi se imamo radi, radi 

prav zares! 

M.P., stanovalka 

 

Koncert Ženskega pevskega zbora Josipine 

Turnograjske DU Preddvor 
 

Kot vsako leto, so nam tudi letos popestrile dan pevke Ženskega 

pevskega zbora Josipine Turnograjske iz Preddvora. Njihov 

repertuar je res pester. Pripravile so nam tudi nove pesmi, ki jih 

nismo poznali. Izvedle so jih tri pevke. Zraven jih je na citrah 

spremljala ga. Francka Šavs.  

Njihov nastop nas je izredno presenetil; pozna se, da so pevke 

že zelo dolgo. Glasovi le-teh so res ubrani, saj se vidi, da se  

dirigentka zelo veliko ukvarja z njimi.  

Z veselim razpoloženjem, se je koncert zaključil, seveda pa smo 
vsi prosili še za kakšno pesem in ustregle so nam. Še nekaj 
znanih so zapele in seveda je na koncu bila še naša pesem –  
… še se bomo imeli radi, radi, radi, … ta je postala že skoraj naša 
himna. 
 

Zahvalili smo se jim z željo, da nas kmalu spet obiščejo. 

IMM, stanovalka        
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Razstava mladih likovnikov Likovnega društva 

Naklo v Domu starejših občanov Naklo 

(govor predsednice Likovnega društva Naklo ob otvoritvi 

razstave, 14.4.2016) 

 

Lepo pozdravljam vse prisotne obiskovalce današnje otvoritve. 

Najprej bi rada predstavila organizatorja te razstave - Likovno 

društvo Naklo od konca lanskega leta združuje slikarje in vse, ki 

se ljubiteljsko ukvarjajo z drugimi vizualnimi umetnostmi. V tem 

času smo priredili že tri razstave, današnja je četrta po vrsti. 

V okviru društva deluje skupina osmih mladih likovnih talentov 

iz naše občine, ki se od januarja letos redno sestaja in pod 

strokovnim vodstvom ustvarja zanimive likovne izdelke. Tokrat 

poleg slik starejših slikarjev razstavljamo kar 24 del mladih 

slikark. Nekaj njihovih slik je nastalo 10. marca letos prav tu na 

slikarski delavnici med stanovalci doma, kar se je izkazalo za 

izredno dobro sprejeto obliko medgeneracijskega sodelovanja. 

To sodelovanje nameravamo krepiti še naprej in v zvezi s tem že 

nastajajo nove ideje. 

Na tem mestu se lepo zahvaljujemo vodstvu Osnovne šole Naklo, 

ki nam prijazno pomaga, in vodstvu Doma starejših občanov 

Preddvor in enoti Naklo za gostoljubje.  

Rada bi povedala nekaj misli občinske svetnice v občini Žiri, 

antropologinje Petre Leben Seljak, ki so bile objavljene maja lani 

v Gorenjskem Glasu (članek o njej sem si shranila). Meni, da je 

treba namenjati več pozornosti kulturi in ne dopuščati, da kultura 

ostaja ali postaja »postranska zadeva, ki bo pač prišla na vrsto, 

ko bodo urejene pomembnejše stvari«. V skladu s pregovorom 

»Zdrav duh v zdravem telesu« se je in se veliko vlaga in 

večinoma ima slovenska mladina v tem pogledu kar lepe 

možnosti. Žal pa je včasih zaradi tega nekoliko zapostavljen 

»zdrav duh«.  

Strinjam se s temi mislimi: oboje potrebujejo mladi in prav tako 

potrebujemo malo manj mladi. Ljubiteljska kulturna in 

umetniška društva imajo torej pomembno vlogo v kraju, saj 
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vemo, da kultura plemeniti življenja krajanov in jih naredi 

prijetnejša in lepša. V manjših krajih pa je še posebej 

pomembna, kajti vsi ljudje ne morejo prihajati v večja mestna 

središča, kjer se dogajajo vsi večji in pomembnejši dogodki.  

 

Alojzija Murn, 
Likovno društvo Naklo 

 

 

Spomini na otroška leta 
 
Bila sem učenka 8. razreda osnovne šole Ivana Cankarja. Lepo 
je bilo. Najbolj se spominjam gdč. Galovič, naše razredničarke, 
obenem pa je bila tudi pomočnica duhovnika v šoli. Imela nas je 
rada, mi pa njo. Sicer nas je bilo malo, pa je bilo toliko bolj 
veselo. 
 

Imeli smo izlet. Razredničarka je sama vse organizirala, krila je 
tudi stroške. Lepo je bilo, se spominjam. Peljali smo se s 
tovornim avtom. Ko smo se raztovorili, smo šli do cerkve in 
potem v cerkev.  
 

Moram priznati, da je vsem vzelo sapo. Cerkev je bila pod zemljo. 
Bilo je temno. Nobene luči. Le tu in tam je brlela kakšna sveča. 
Le počasi smo se premikali. Za nas je bilo to nekaj božanskega 
– opazili smo Marijo in njeno oko, ki se je začelo solziti. Potem 
pa še drugo. Glej, Marija joče… Nemogoče. In bilo je mogoče. 
Zmolili smo par Očenašev in par Zdravih Marij in odhiteli ven na 
zrak. 
 

Bili smo srečni in veseli, da smo doživeli lep dan, pa še pouka ni 
bilo. 

 
R.F., stanovalka 

 

 

Polžek je počasen 

 
Bilo je že proti jeseni. Kmet nam je v gozdu odkazal nekaj vejevja 
in hodili smo delat butare – pozimi nam bodo prišle prav za našo 
peč, da jo bomo greli. 
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Vsak je nesel svoje orodje, jaz pa malico v košari. Prav tako je 
šla z nami tudi naša najmlajša Marta. Pa sem opazila, da je ni, 
zato sem jo šla iskat. Ni bilo treba iti daleč - čepela je ob grmu 
in gledala polžka.  
”Ja kaj pa počneš, da te tako iščem?” 
Polžka sem nesla, da bo prej prišel!” se je glasil odgovor. 
 

M. Klanjšek, stanovalka 

 

Čemaž 

Čemaž je trajnica s številnimi zdravilnimi učinki. Pravimo mu tudi 
divji česen, medvedji česen, gozdni česen, kačji lek ali štrkavec. 
Številna imena  za čemaž kažejo na njegovo razširjenost, imena 
izvirajo iz določenih značilnosti rastline (vonj po česnu, rjavi 
medvedi radi jedo čemaž, listi suličaste oblike ...).  

 

 

 

 

 

 

 

Mladi listi so sveže zeleni in svetli, stari pa suličasti in temneje 

zeleni. Snežno bel cvet je sestavljen iz 2–3 suho kožnatih ovršnih 
listov. Pokončno steblo, ki zraste največ 30 cm visoko, ima bodisi 
trirob bodisi okrogel prečni prerez. Čemaž ima v zemlji 
podolgovato čebulico, ki je obdana z belo prozorno kožico. 

V Sloveniji raste čemaž skoraj povsod - na Gorenjskem, 
Štajerskem, Dolenjskem, Notranjskem in celo v prekmurskih 
ravninskih gozdovih. Slovenci čemaž radi uporabljamo pri kuhi, 
saj se zavedamo, da ima številne zdravilne lastnosti.  



14 
 

Čemaž so uživali že Rimljani, ki naj bi ga imeli celo rajši kot 

česen. Čemaž je v celoti užiten, vendar ga ne smemo uživati v 
prevelikih količinah. 

Uporabi se lahko liste, čebulice, cvetove in plodove. Cvetovi 
imajo močnejšo aromo, stari listi pa šibkejšo. Največ nabiramo 
liste, ker jih najlaže opazimo. Pripravimo lahko čemaževo juho 
ali uživamo presnega v solatah in v namazih. Z nekuhanim in 
narezanim čemažem se lahko začini vse vrste jedi. 

 

Pomladanska juha s čemažem 

Tri srednje velike krompirje olupimo, narežemo na večje kose in 
skuhamo. Na maslu zdušimo srednje veliko na rezine narezano 
čebulo in narezan čemaž. Vse skupaj zmiksamo s paličnim 
mešalnikom, začinimo in prevremo. Nazadnje juho legiramo z 
rumenjakom, ki smo ga zamešali v kislo smetano. Ko dodamo 
rumenjak, juha ne sme več vreti. Potresemo z sesekljanim 
čemažem, poprom, muškatnim oreščkom. Serviramo s 
popečenimi kruhovimi kockami. Dober tek! 

Pripravila M.B., stanovalka 
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Modro brati in kramljati 
Bralna srečanja z Mileno Enci 

 iz Mestne knjižnice Kranj  

 
 

Joanna Trollpe – Druga ženska  
 

Simon je prišel domov v prazno 
kuhinjo. Nikogar nikjer! Pokliče svojo ženko, ki se oglasi in že 
pride po stopnicah ter ga poljubi na lice. Bila sem zgoraj in 
morala sem zopet okarat Rachel. Glasba kajne, na ves glas, je 

takoj vedel Simon, če jo lahko tako imenuješ. Simon je slekel 
moker dežni plašč. Da vidiš, kako se čas spreminja, ko so bili 
otroci še majhni so pridrveli po stopnicah in me pozdravili, ko 
sem prišel domov… 
 

Sedel je na stol in si pomel obraz. Takšno je življenje. Stara sva 
štirideset let, vedno sva delala in skrbela za otroke, zdaj pa s 
skrbjo gledava v prihodnost, ki se nam odpira. Simon, je dejala 
žena, kaj je narobe s strahom, ali me hočeš zapustiti? Ne, ne, je 
pa zelo blizu. Mama me je poklicala  v pisarno in mi dejala, da jo 
naš oče zapušča. Z nekim dekletom ima že sedem let razmerje 

in odločil se je za novo življenjsko pot. Naj se njun dom proda in 
vsak gre svojo pot.  
 

Vstopil je sin Jack, pogledal je žalostnega očeta in mamo in 
vprašal kdo je bolan? Ne nič takega, a vendar nekaj hujšega. 
Tedaj je prišla po stopnicah Rachel in slišala novice. Res bo 
razburljivo, posebno za babico, ki je nenadoma pred novo potjo, 
katere zaenkrat še ne pozna. Simon kot njen zastopnik, naj bi 
urejal zadeve, ki se bodo pojavile. A na vsak način je to veliko 
breme. Svoji mami ne more odreči pomoči. Pri vsem tem pa ona 

hiše in doma noče zapustiti.  
 

Lauro je obiskala prijateljica in ji po pogovoru mirno povedala, 
da Simon ni dolžan tožiti se z očetom in da je ločitev dolžna 
sprejeti in urejati sama z odvetnikom. Ko je prijateljica odšla, je 
obsedela in se bridko zjokala ob svoji nesreči.  
 

Tudi Gui je doživljal svoj ločitveni korak in načrtoval svojo 
prihodnost  ter mislil na Lauro in njen zaplet ob vsem tem. Ko se 
je v petek popoldne napotil iz službe, se je za trenutek ustavil ob 
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smerokazu na vlak, se zamislil in se obrnil v drugo smer v 

stanovanje svoje Marrion, ki je z veseljem sprejela njegovo 
določitev o ločitvi in že določila datum za poroko. Pozvonil je 
telefon, klicala je mama od Marrion, da je prišla k njej. Odprl ji 
je, jo sprejel in postregel. Usedel se je k njej, malo pomolčal in 
ji s težkim srcem povedal, da se zaradi težkih konfliktov v svoji 
družino pač ne bo poročil s svojo izvoljenko Marrion, ki je tako 
odločitev sprejela, vendar njuna ljubezen in prijateljstvo ostaja. 
Ne bosta je zavrgla in se ji odpovedala.  
 

Mati je bila ob povedanem zelo razočarana, ne zaradi sebe, 
temveč zaradi svoje hčere. Poslovila se je in odšla domov. 
 

Minilo je leto, življenje je teklo naprej in v sosednjem mestu je 
tedaj zapustil mesto kraljevega sodišča sodnik, ki je zelo zbolel 
in za Guia se je odprlo novo delovno mesto, katerega je sprejel 
in se preselil nekaj kilometrov stran. Bil je bliže svoji družini s 
katero je sprejel sodelovanje, družil se je s sinovoma in z vnuki, 
vendar Marrion ne bo nikoli prebolel, je dejal. 
 

Povzetek prebrane knjige napisala  
P.M., stanovalka 

   

 

Kovačeva kobila je vedno bosa. 
 

           Tudi slepa kura zrno najde. 
 

                     Bolje pozno kot nikoli. 
 

   Sama hvala,   
            cena mala. 
 

Dober glas  
   gre v deveto vas. 
 

 
Pregovore izbrala Marija Z., stanovalka 
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Pozabljen čas - 16. del 

__________________________________________________ 
 

Rodilo se je krasno poletno jutro. Peter je zelo zgodaj vstal, da 
bi z Matejem vse postorila v hlevu, potem pa bo šel po ženo in 
dvojčici. Postal je na hišnem pragu in se ozrl po njivah in 
gozdovih okrog vasi. Mislil so je:  
»Zelo sem srečen, vse imam! Prelep dom, njive, ki dobro rodijo, 
zdravo živino in ljubečo družino. Zdaj pa še kar dve deklici! Res 
sem srečen!« 

Matija je že šaril po hlevu, še on se mu je pridružil. 
»Dobro jutro, gospodar. Ste dobro spali? Kajne, kakšen lep dan? 
Letos nam je pa vreme res naklonjeno. Dopoldne bom malo po 
polju pogledal, če je treba kaj narediti. Ali naj naredim kaj 
posebnega?« 
»Morda bo treba na zelniku kakšen velik plevel odpuliti. Kar 
počasi vse preglej, saj danes imaš čas. Jaz bom šel v Kranj po 
ženo in dvojčici. Veš Matija, tebi povem kar skrbi me, kako bomo 
zmogli vse delo. Zdaj bom verjetno moral več pomagati ženi. 
Sploh prevzeti njeno delo. Ona bo zelo zaposlena z otroci!« 
»Gospodar, kar brez skrbi! Vsi bomo poprijeli, pa bo šlo, saj 

veste, tam, kjer znajo poprijeti za delo vsi, tam potem gre. Name 
se vedno lahko zanesete!« 
 

Matijeve besede so gospodarja pomirile. Vedel je, da je priden in 
zanesljiv delavec. Saj pri njih ni bil le hlapec, ampak član družine. 
Zato je znal Zalokarjevo ljubeznivost dobro poplačati z delom. 
Peter pa je že premišljeval, kako naj sama z ženo pripeljeta 
dvojčici domov. Odločil se je, da poprosi soseda, Lukovega očeta, 
če ga lahko zapelje v Kranj. Predlagal mu bo, da gresta lahko z 
Zalokarjevim avtom. Res je šel k sosedu.  

Metod mu je takoj obljubil: 
»Ravno danes grem v Kranj. Med tem, ko boš ti šel po vaše v 
porodnišnico, bom jaz skočil do Zadruge na Primskovem. Tja 
moram po denar za kravo, ki sem jo prodal za meso. Hitro bom 
opravil in vas počakal pred porodnišnico.« 
»Dobro, dobro, saj otroka verjetno še ne bosta pripravljena in bo 
treba še malo počakati. Meni je prav in če me boš res peljal v 
porodnišnico, ti bom zelo hvaležen!« 
Preden je prišel domov, ga je klicala žena. 
»Kaj želiš, moja draga?« 
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»Pozdravljen, okoli dveh bomo me gotove. Kako pa boš prišel? 

Veš, čim prej bi bila rada doma.« 
»Sosed Metod me bo pripeljal, da ti bom pomagal nesti eno 
deklico. Ti je prav? Okrog dveh bom pri tebi. Nasvidenje!« 
Preden se je pričel pripravljati za pot, je še enkrat preveril, če je 
v dnevni sobi in spalnici vse pripravljeno za njihov prihod. 
V veži je stal lep globok voziček za dvojčke. 
V dnevni sobi je stala otroška postelja za dva otroka, da bi tam 
bili deklici takrat, ko ne bosta spali. 
Pod oknom je stala previjalna miza, ki so jo uporabljali že za 
Simona. 

V spalnici pa sta stali dve zibelki z rožnatimi odejicami, zavesami 
in velikimi pentljami. 
Le medvedka, ki sta stala za vzglavjem sta bila različna, eden 
bel, drugi rumen. 
Kar je Peter videl, ga je navdušilo. Za vse to sta poskrbeli Jera 
in Nataša. 
Preden je odšel, je stopil še v kuhinjo k Jeri, pa tudi Nataša in 
Simon sta bila tam. 
»Še enkrat se vama moram zahvaliti, da sta vse tako lepo 
pripravili za dvojčici in Marijano. Trdno sem prepričan, da bodo 

zadovoljne. Hvala! Zdaj grem ponje. Kmalu se bomo vrnili. Pazita 
na Simona in bodite okrog doma. Marijana vas verjetno že zelo 
pogreša!« 
 

S sosedom Metodom sta se končno odpeljala proti Kranju. 
»Veš, Metod, danes imam pa kar precej treme. Celo noč se mi je 
sanjalo, kako ne znam prijeti dojenčka. Zdaj me pa kar malo 
skrbi.« 
»No, no, Peter, saj ni dolgo, kar ste imeli pri hiši majhnega 
otroka.« 
»Ne, ne, to je drugače! Simon je bil takrat star nekaj čez dve 

leti. Z njim nisva bila od vsega začetka, tole je pa še tako majhno 
in občutljivo, da se kar bojim!« 
»Veš, Peter, boš videl, to se kar nekako uredi, zato ne premišljuj 
preveč. Marsikaj si že v življenju premagal in to uspešno, pa boš 
tudi to! Kar korajžno!« 
Promet je bil tekoč in hitro sta prišla v Kranj. Peter je skoraj 
stekel v stavbo. Vratar ga je že poznal, zato mu je brez besed 
odprl vrata. Kar po dve stopnici je preskakoval, da bi bil čimprej 
pri svojih dekletih. 
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Ko je vstopil v sobo, se mu je ponudil prelep prizor. Na stolu je 

sedela Marijana, dve čisto enaki štručki pa sta druga ob drugi 
ležali na postelji. Objel in poljubil je ženo, deklici pa le pogledal. 
 

»Malo bomo morali še počakati, da dobimo vse izvide. Veš, kako 
sem srečna, ker se nama je izpolnila največja želja. Pa tudi 
domov si zelo želim. Kako je Simon, pa vsi ostali? Že težko 
čakajo dvojčici? Prav zanima me, kako ju bo Simon sprejel?« 
Prišel je zdravnik in prinesel potrebne papirje. Še enkrat jim je 
zaželel srečo in jim povedal, da takoj, ko bodo imeli kakšno 
težavo, naj telefonirajo v porodnišnico, da se bodo o vsem 
pogovorili. 
 

Seveda, sta se oba zahvalila za ponujeno pomoč. 
Končno sta vzela vsak po eno deklico in odpravili so se. 
Marijana se je smejala možu: 
»Joj, Peter, daj jo no trdno primi, saj ni iz stekla, da bi se razbila. 
Le stisni jo k sebi! Saj veš, da otroci vedno rabijo človeško 
toplino.« 
 

Metod ju je že čakal. Ko je videl, da gredo, je stopil iz avta. 
Roko je dal Marijani in ji čestital, deklici pa prekrižal, po stari 
kmečki navadi. 

»Joj, kako sta lepi, kot dva angelčka. Ja, res sta lahko srečna!« 
 

Med prijetnim klepetom so prišli v Sorico. Deklici sta kar pridno 
spali. 
»Mami, mami, kje sta moji sestrici. Daj mi eno v naročje«, je 
kričal Simon. 
»Ne, si še premajhen, pa tudi Ana in Jana sta še zelo majčkeni. 
Pojdimo v hišo, tam jih boš pa videl.« 
 

Vsi so jih pozdravljali in jima želeli kup sreče. 
Mami je bila srečna, a utrujena in komaj je čakala, da bi lahko 
sedla. 
 

Kar naenkrat je začela mala Ana jokati, takoj za njo pa še Jana. 
Mami je vedela, da hočeta jesti. Hitro je šla v dnevno sobo in 
podojila Ano. Jana pa je ves čas jokala, saj je tudi ona želela 
jesti. 
Ko je odložila Ano, je podojila še Jano. Pričela ju je previjati. Ko 
je mož videl, da je vse to za nežno Marijano preveč, je šel po 
Natašo, da je prišla na pomoč. 
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Ko sta bili deklici vsaka v svoji zibelki, je tudi mami olajšano legla 

na kavč. Mož je sedel poleg nje, saj se je hotel z njo marsikaj 
pomeniti. Najprej to, kdaj bodo obvestili medicinsko sestro, da 
bo prihajala k Zalokarjevim.  
 

»Če bo lahko prišla dvakrat, bi bilo dobro, da bi prišla bolj zgodaj 
zjutraj in pred večerom. Mogoče kakšen mesec, da se jaz naučim 
in dekleti malo odrasteta. 
»Saj imam Sonjino telefonsko, jo bom kar poklical in se pomenil 
z njo.« 
»Prav, jaz bom pa malo zadremala, zdaj, ko mali spita!« 
 

Ven je šel telefonirat, da ne bi motil svojih dragih. 
Kmalu se je po prstih vrnil v dnevno. Vse so trdno spale in 
presrečen jih je opazoval. 
»Kako, da sem si zaslužil tako srečo? Zdaj mi prav nič ne manjka! 
Usoda, hvala ti, za našo srečo!« 
 
(se nadaljuje)                                                  Olga M. Kepic 

_________________________________________ 
 

 

 
Prisrčno pozdravljeni: 

 

ga. Marija Ahačič, ga. Neža Maurer Škofič,  
g. Franc Šparakl; 

v enoti Naklo  - g. Stanislav Primožič. 
 
 

Poslovili so se: 
g. Karl Omejc - odšel v drug Dom, ga. Amalija Majce; 

v enoti Naklo - ga. Angela Logar, g. Bogomir 
Primožič, ga. Marija Sodnik, ga. Silva Bogataj. 
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Aktivnosti in dogodki v maju 

- DSO Preddvor - 

  

 

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 
obveščeni o naslednjih aktivnostih: 
 

o telovadba – od ponedeljka do petka 
o glasbene urice z Aleksandro, študentko muzikologije - 

ponedeljek 
o ročna dela – ponedeljek in četrtek 

o vadba Žoga Bend – ponedeljek oz. sreda 

o vaje za vadbo spomina - četrtek 

o skupinsko reševanje križanke - petek 

o skupine za samopomoč - torek 

o knjižnica - sreda 

o BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in petek  

o biljard - petek 

o molitvena ura - petek 

o računalniške urice - sobota 

o peka piškotov 

o terapija in aktivnosti s pomočjo živali  z Ambasadorji 

nasmeha in Tačkami pomagačkami) 

o obisk prostovoljcev iz OŠ Preddvor 

o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 

------------------------------------------------------------------- 
 

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA MESTNE OBČINE 
KRANJ 
nedelja, 1. maj ob 13.15 uri na dvorišču 

_____________________________________________ 
ZAPOJMO SKUPAJ z Aleksandro  
ponedeljek, 9. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI -  
Bralna srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 11. maj ob 9.45 uri v delovni terapiji 
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KONCERT UČENCEV GLASBENIH ŠOL iz OŠ PREDDVOR 

četrtek, 12. maj ob 16.00 uri v avli 
__________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 13. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru v 2. nadst. ND 
__________________________________________________ 
DRUŽENJE s prostovoljci - AmCham Ameriška 
gospodarska zbornica, Young Leaders Club, v okviru 
projekta družbene odgovornosti 
nedelja, 15. maj ob 10.00 uri 
_____________________________________________ 

KULTURNI PROGRAM DU za Poljansko dolino 
četrtek, 19. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
OBISK MARIJE ROMARICE IZ FATIME 
petek, 20. maj ob 13.00 uri v dnevnem prostoru v 2. nadst. ND 
__________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV v 
organizaciji Doma iz Radovljice 
sreda, 25. maj  
_____________________________________________ 

DRUŽABNO MISELNE IGRE »KOCKA« s stanovalci iz 
Doma Petrovo Brdo 
četrtek, 26. maj dopoldne 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
četrtek, 26. maj ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
___________________________________________________________ 

ZAPOJMO  s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 26. maj ob 14.00 uri v gradu 
___________________________________________________________ 

NASTOP SKUPINE »POHODI ME NEŽNO, FUŠAJ BEŽNO« 
petek, 27. maj ob 10.30 uri v dnevne prostoru  
___________________________________________________________ 

IZLET NA BREZJE z obiskom sv. maše 
za datum se še dogovarjamo 
_____________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v maju 2016 

– enota Naklo -  

  

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 
obveščeni o naslednjih aktivnostih: 
 

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 

o pevsko dopoldne s harmonikarjem Zlatkom - sreda 

o pogovorna skupina s Petro - sreda 

o BioSinhron skupinska terapija - četrtek  

o molitvena ura - četrtek 

o ročna dela - petek 

o Gremo v garkl'c« z Mihom, študentom hortikulture 

o družabne igre 
o vadba Žoga Bend 
o vaje za vadbo spomina  

------------------------------------------------------------------- 
MAŠA  
četrtek, 5. maj ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI 
Bralna srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
ponedeljek, 9. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI - Tačke 
pomagačke  
torek, 10. maj ob 11.00 uri v fizioterapije enote Naklo 
__________________________________________________ 
SKUPINA LASTOVKE z Jelko  
ponedeljek, 16. maj in ponedeljek, 30. maj ob 10.30 uri v 
delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
torek, 17. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
_________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 23. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
_____________________________________________ 
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SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV v 

organizaciji Doma iz Radovljice 
sreda, 25.maj  
__________________________________________________ 
ZAPOJMO  s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 25. maj ob 15.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
IZLET NA BREZJE z obiskom sv. maše 
za datum se še dogovarjamo 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Praznik dela ,znan tudi kot prvi maj, je 

mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako leto 
praznujejo v večini držav sveta. Tradicija prvega maja kot 

mednarodnega praznika dela se pričenja v letu 1886. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Prispevke zbrala in uredila 
Irma Čebašek, delovna terapevtka. 

 
Naslovna stran: 

Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec. 

Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo. Ni lektorirano. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delavstvo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/1._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/1886

